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 چکیده

محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و خاص، قابل شناسایی است. 

محله پردیس در اثر عدم رعایت سلسله مراتب و بکارگیری مؤثر و صحیح الگوهای طراحی شهری، دچار 

ترافیکی، تجاری، مسکونی و کارکردهای نه چندان مؤثر و مفید فرهنگی می باشد نوعی آشفتگی و هرج و مرج 

و هیچ یک از ساکنین و بهره وران مکان های تجاری، مسکونی و عابرین سواره و پیاده به حقوق اساسی و 

-شهروندی خود در این فضا دسترسی مفیدی ندارند. تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از روش توصیفی

آوری شده و در نهایت ای و میدانی جمعاست و اطالعات در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه تحلیلی

پرسشنامه با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، به عنوان حجم نمونه  250پس از تعیین متغیرها، تعداد 

جامعه آماری میان شهروندان  باروش نمونه گیری به طور تصادفی در مرکز محله پردیس شهر اهواز به عنوان

صورت می   SPSSتوزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار 

گیرد و در نهایت به منظور تکمیل فرآیند تحلیل پژوهش و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها، 

 نهیدر زم شتریو اقدام ب یزیر به برنامه ازین دهدی نشان م جینتا استراتژی استفاده شده است.  SWOTاز تکنیک

 انیمتول یبزرگ برا یشهروندان کامالً مشهود بوده و عالمت سوال یبا خدمات مختلف از سو ییتوسعه فضاها

-یاجتماع ،یعملکرد-یکالبد یپژوهش توسعه فضاها نیا یها افتهیبر اساس  نیبنابرا ،دینمای م جادیا ستمیس

 شهروندان است. یاز مطالبات جد ...و یگفرهن
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 مقدمه

تی بشر شکل شهرها پدیده های طبیعی نیستند، بلکه آثاری مصنوع اند که در نتیجه ی فعالیت های فکری و دس

ر آدمی است از امری خود به خودی، بلکه نتیجه مستقیم رفتاگرفته اند. از این رو زشتی و زیبایی هر شهر نه 

 (.242:1393سوی دیگر فضاست که فعالیت را پیشنهاد می کند و یا آن را محدود می نماید )بحرینی، 

اصلی با  اغلب مراکز محالت یا در راستای معبر و گذر اصلی و بصورت خطی و ممتد و یا در تقاطع گذرهای

و یا  چند جهت گسترده شده اند و ممکن است به صورت محوری و در طول گذر باشندسایر معابر واقع در 

ت بوده به صورت میدانچه باشند. بازارچه، مسجد، حسینیه، حمام و سقاخانه عناصر اصلی شکل دهنده محال

 و می باشند.

ه مرکزیت ین متوجغالباً در اکثر محالت هر جا که سخن از مرکزیت محله می آید ناخودآگاه ذهن عموم ساکن

رفته اند، می گبازارها و سپس مراکز مذهبی، فراغتی که عموماً هم در جوار و نزدیکی و یا منطبق بر هم شکل 

رداران و بگردد و این وضعیت فیزیکی و ادراک ذهنی ساکنین خود مؤید اهمیت مسئله در ادراک و ذهن بهره 

ین حوزه دارای ات ارائه و اجرای هر گونه نظریه و طرح در زندگی روزانه و اجتماعی انسان ها است و لذا اثرا

 حساسیت و پیچیدگی های ذاتی نهفته در این حوزه است.

رهنگی و در بررسی اولیه از میزان انطباق محله های جدید التأسیس در شهر اهواز با اهداف سکونتی و ف

سال دارد  40حله مذکور قدمتی کمتر از اجتماعی )نمونه موردی محله پردیس( متوجه می شویم که با اینکه م

ر عدم و در پایه ریزی آن از علوم طراحی آکادمیک شهرسازی و طراحی شهری بهره گیری شده لیکن در اث

مرج  رعایت سلسله مراتب و بکارگیری مؤثر و صحیح الگوهای طراحی شهری، دچار نوعی آشفتگی و هرج و

اکنین و سندان مؤثر و مفید فرهنگی می باشد ـ و هیچ یک از ترافیکی، تجاری، مسکونی و کارکردهای نه چ

در این  بهره وران ـ مکان های تجاری، مسکونی و عابرین سواره و پیاده به حقوق اساسی و شهروندی خود

ان بصورت فضا دسترسی مفیدی ندارند و بااالجبار در حال تحمل همدیگر می باشند و در این بین دست فروش

هری بر این و با تزاحم بیشتر اشغال سطح معابر با از بین بردن سایر عملکردهای فضاهای شخزنده هر روزه 

 معضل می افزایند.

هایی از منظر ـ ارائه راهکار2ـ چگونگی و زمینه های پدید آمدن این آشفتگی ها؛ 1لذا ضرورت بررسی تحلیل؛ 

مختلف در مرکز محله در جهت طراحی شهری در جهت رفع مشکالت فوق و ساماندهی و بهبود فضاهای 

 ارتقا کیفیت تعامالت اجتماعی الزم به نظر می رسد.

محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و خاص، قابل  1به اعتقاد لینچ

شناسایی است. محله از نظر اداری با دیوار، راه، مرزهای مشخص، از نظر اجتماعی با ادراک ساکنین محلی، از 

امنیتی و از  نظر عملکرد با حوزه های خدمات محلی، از نظر زیست محیطی با خصوصیات ترافیکی، کیفیت و

                                                           
1 - Lynch 



 4شماره 4، دوره1401هار بجغرافیا و روابط انسانی،                       

384 

 

نظر زیبایی با داشتن خصوصیاتی مشخص و یا قدمت و پیشینه توسعه تعریف می شود. اجزا تشکیل دهنده 

 سیمای محالت از نظر ایشان گره، مسیر، لبه، نشانه، حوزه می باشند.

 

 ینظر یمبان

 ساخته شده طیرابطه انسان و مح نیادیبن میمفاه

از  یدارند و بعض یدرون یاست که با هم رابطه ا یساخته شده، و فرهنگ ،ییایجغراف یهایژگیو یدارا طیمح

 طیمح ژهیو تیموقع کیدر  طیمح یهاتیاز قابل یا. مجموعهکنندیم نیهمسان تأم یها رفتارها را از راه

و از  ندشویتوسط مردم ادراک نم هاتیلقاب نی. تمام اکندیم جادیرفتار انسان در آن مکان ا یرا برا یابالقوه

و  نهیها، و هزتجارب، ارزش ها،زشیمردم، انگ تی. وضعشودیاستفاده نم زیادراک شده ن یهاتیتمام قابل

استفاده از  زانیاطراف، م طیآنها از مح یباشناختیز ریتفس ایو  تهایمردم از شرکت در فعال افتیپاداش قابل در

 یو گروه یفرد یهایستگیشا  ریتحت تأث ییادراک، شناخت، و رفتار فضا یندهای. فراکندیم نییرا تع طیمح

 ییزهایچ ریتحت تأث طیاز مح یاست اما ادراک و ریپذ قیتطب یاند. انسان مخلوقساخته شده طیو ساختار مح

را  «یانسان یهاارزش»که  یطیتوجه داشت که مردم با شرا دیحال با نیاست که با آن اُنس گرفته است. در ع

 (.1965، 1)دابز کنندیم دایپ قیتطب زین کندیم بیبه تخر دیتهد

 

 2ییرفتارگرا

طق جنگ منا میو ترم یگسترده حاصل از آن، مسئله بازساز یها یرانیو جهیدوم و در نت یاز جنگ جهان پس

 تیکز بر کمفضاها و تمر تیفیبه ک یتوجه یب لیدال نیاز مهم تر یکیآوارگان، به  یمسکن برا نیزده و تأم

 تیفیه کببدون توجه  یشهر یهافضا جهیآغاز شد و در نت تیکم طرهیاساس، دوران س نیشد. بر ا لیآنها تبد

 یروندان باقتجمع و تعامل شه اده،یتردد پ یبرا ییبود که جا ییکار، شهرها نیو اجرا شدند. حاصل ا یطراح

 یازهایاز ن یاریپاسخ ماندن بس یو ب یتیهویحس ب ط،یاطر به محعدم تعلق خ ،یمکان یب نینگذاشته بودند و هم

 دینجاما یاریبس یو مشکالت روان یاجتماع یها یناهنجار ،یبزهکار ،کسالت بار یکنواختیمردم به  یروان

 (.1386)پاکزاد 

  3و منظر دید

 ازها،ین سابقه، ،یفرد اتیآن ارتباط دارد بلکه با خصوص ینیع تیو ماه ینه تنها به شکل ظاهر طیمح درک

 یجتماعاعنصر خاص را ممکن است دو نفر از دو طبقه  کیدر ارتباط است.  زیاو ن یاجتماع طیاهداف و مح

 یابیارز یمنبع برا نیبهتر ستا یعیطب نی. بنابرانندیمختلف به طور کامل متفاوت بب یبا دو حس بصر ایو 

 (.1393،یبخشکند یابی)آس میبدان طیرا خود استفاده کننده از مح طیمح تیفیک

                                                           
1 -Dubos  

2 - Behaviorism 
3 - vision 
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 1یاجتماع تعامالت

نوع  نیشود و ا آنها انیم یاست که منجر به واکنش شتریب ایدو نفر  نیرابطه ب جادیا یبه معنا یاجتماع تعامل

. رندیگ یقرار نم فیتعر نیروابط بدون معنا در زمره ا نیهر دو طرف شناخته شده است بنابرا یواکنش برا

ارتباط  یرارو برق یوجود دارد به عنوان نمونه تعامل اجتماع یتعامل اجتماع یبرا زین یگرید فیالبته تعار

و  دادهایور فیافراد باشد که خود مستلزم تعر نیکلمه و ارتباط ب کینگاه،  کی ،یکیزیموضوع ف کی تواندیم

 یجتماعا یکه هاآنها در گروه ها و شب تیمردم در فضا و عضو یرینقش پذ جهیمتناسب و در نت یها تیفعال

 دلیل مینه به دارند ذاتی نیاز اجتماعی رابطه برقراری به افراد .(22: 1386 ان،یاست )دانشپور و چرخچ

 نظیر طفیعا خاص اهداف با اجتماعی تعامالت .کنند تجربه را آن بتوانند تا کنند می فراهم هایی موقعیت

 افراد شانس رساندن حداکثر به وجوی جست در که عقالنی ویا همسایگی روابط و خویشاوندی دوستی،

 ن،دوستا گروه همکاری، مشارکت، معیارهای زیر دارای اجتماعی تعامالت .باشد می هدف، به دررسیدن

 متغیر این :جامعیت و بودن همگانی .شود می شامل را بودن گاهی دیدار و بودن همگانی و داشتن جامعیت

 ارهاش عمومی درفضاهای...و اجتماعی اقتصادی، جنسی، سنی، های گروه و اقشار تمامی حضور امکان به

 (337: 1400)نصیرپور و موالیی بیرگانی،دارد

 شیبا افزا است. چنانکه گریکدیکاهش سطح ارتباط افراد با  میشاهد آن هست یاما آنچه ما در جوامع امروز 

 ،یشهر هیولابه عنوان اصول  یو روابط اجتماع یشهروند ت،یمدن ره،یاندازه، وسعت شهرها، سرعت، تراکم و غ

 شد. فیتضع

 

 منطقه و محله

 شیدایب پو مناطق همزمان سب یجوامع محل یتنوع و حفاظت در طراح ،یانسان اسیبا در نظر گرفتن اصول مق

و  منطقه اسیدر مق یمشخص و به خصوص یمعنا یشود؛ هر اصل دارا یم زین یگرید دیاتفاقات خوب و جد

واحد در  کیبه عنوان  دیبا (آن یعیطب طیشهر و مح یمحله است. در ابتدا منطقه و عناصر آن )شهر، حومه ها

 ،یعموم یهادهامحله و عناصر آن )مسکن، مغازه ها، پارکها، ن زیمحله ن اسیطور در مق نینظر گرفته شود و هم

ا سبب عناصر به صورت مجز نیاز ا کیهر  یاحدر نظر گرفته شوند. طر کپارچهی ستیبا یم (کسب و کارها

جامع  ستمیس کیمحله را به عنوان  دیبا یدر طراح که یشود. همان طور یبروز مشکالت و مسائل موجود م

از مکان  یبیرکو نه به صورت ت دید کپارچهی یو فرهنگ یبوم اقتصاد ستیز کیهمانند  دیبا زیمنطقه را ن د،ید

 مجزا و منفک. یها

 یمحل ابانیاز خ یمورد توقعات

است که شهروندان از  یانطباق آن با توقعات زانیکند، م یم لیرا به راسته محله تبد یمحل ابانیخ کی آنچه

 ابانیکه از هر خ یو توقعات موضوع یشهر یکه از هر فضا یدارند. همزمان با توقعات عام یمعابر نیچن

                                                           
1 - Social interactions 
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از طرف شهروندان  جاینه چندان ب یانتظار یمحل ابانیخ ینسب یمنیبودن و ا یوجود دارد، آرامش و خودمان

ما حاکم است، اکثر شهروندان توقع دارند  یمحل یابانهایکه امروزه بر خ ییاهویغوغا و ه رغمیباشد. عل یم

 زیبه درون بافت ن ابانیخ نیا یحال و هوا رایگذرد، آرام باشد ز یآنها م یکه از قلب محله مسکون یابانیخ

 یتوان انتظار داشت که کوچه ها و بن بست ها یو مغشوش باشد، نم اهوی. اگر راسته محله پرهابدی یم عیتسر

آرام  یالزم برا نهیکه اگر راستا محل از آرامش الزم برخوردار گردد، زم یآرام باشند، در حال زیبه آن ن یمنته

که  اشتتوجه د دی. البته بادیآ یفراهم م یدر درون بافت مسکون زیمرتبط با آن ن یشهر یفضاها ریبودن سا

تفاوت  یرود، اندک یبن بست انتظار م ایکوچه  کیکه از  یبا آرامش یمحل ابانیخ کیآرامش مورد توقع در 

 (.1395دارد )پاکزاد، 

 یانسان سنج یهایژگیو و ینظام رفتار یهایهمبستگ

 تیها و شخصکننده ساختمان اندام نییتع تواندیاند؛ وراثت مبا هم مرتبط یجسمان راتییو تغ ت،یشخص ه،یتغذ

 یمهارتها یفرد یکیزیف اتیشود؛ خصوص یاژهیو یممکن است منجر به رفتارها یانسان باشد؛ انتظارات فرهنگ

 قیاز طر میرمستقیبه طور غ طیمح یالبدک یسامانده نکهیا دییتأ یبرا یروشن هی. نظرشودیرا موجب م یخاص

 تیشده به شخص شنهادیپ طیو مح تیآنگونه که در مدل رابطه قابل طیمردم در مح تیکاهش موفق ای شیافزا

و  یسازگار یبرا یگرید هی(. براساس نظر1977، 1وجود ندارد )الوتن دهد،یقرار م ریفرد را تحت تأث

 یمشابه طیوجود دارد. شرا یهمبستگ یو بردبار تیشخص نیب سانان ازیحرکت و ن نیو تأم طیمح یناسازگار

ساخته  طیو مح تهایفعال یسازگار یانسان سنج یازهایآن بر ن ریو تأث یدر گروه اجماع تینقش عضو یبرا

 (.1964، 2مثبت وجود دارد )تانر یو معدل قد افراد همبستگ یاقتصاد یاجتماع گاهیپا نیشده وجود دارد. ب

 

  یطراح کیولوژیزیف یهاو جنبه نینماد یشناس ییبایز

 یطراح گریبه اهداف د افتنیدست  یانسان برا یطراحان است ول یانسان از اهداف اساس شیآسا نیتأم اگرچه

 یهایو هم در طراح یبوم یهایمسئله هم در طراح نیخود صرف نظر کند. ا یجسمان شیحاضر است از آسا

خوبند،  قهیو سل ییبایاز ز یشده توسط وندرو  نماد یطراح یهایکامالً خود آگاه قابل مشاهده است. صندل

 لیها به دالهند ساختمان گاریمناطق شهر شاند شتریناراحت هستند. در ب ارینشستن و برخاستن بس یبرا یول

در فصل تابستان  گریمان دساختمان به ساخت کیاز  یاند، و دسترسباز قرار گرفته اریبس یدر فضاها نینماد

ساختن  یو مصالح الزم برا یفن آور رلندیدر ا نکهیافراد طاقت فرساست. با وجود ا نیتریریگرمس یبرا

 یمذهب یو باورها یزندگ وهیش ریها  به طور ناخوآگاه تحت تأثخانه یریتر فراهم بوده، شکل گراحت یهاخانه

 مردم بوده است.

. شودیم شتریو رفتار انسان روز به روز ب طیانسان و رابطه مح یشناخت ستیز تیما نسبت به وضع یآگاه

 است: ریبه شرح ز هایآگاه نیا شیافزا لیدال
                                                           

1 -Lawton 
1 -T anner  



 صادقی و حسینی پور                     

  

 

387 

 

اوقات  یو بعض یراحت عدم لیاند، به دلشده یکه توسط معماران معروف طراح یلیوسا نیاز معروفتر ی. بعض1

 اند.استفاده بودن آنها مورد نقد قرار گرفته رقابلیغ

 یو معمار یشهر ریاخ یطرحها شتریب ش،یآسا جادیا یبرا یکیمکان لیبه وسا ادیز یو اتکا ی. بحران انرژ2

در حال توسعه که با فقر  یدر کشورها یمعمار یدر طراح ژهیمشکل بو نیرا مورد سؤال قرار داده است. ا

 (.1976، 1نیمواجه هستند حادتر است )برول هیمنابع اول

 از تراکم یناش یطیمح ستیز یامدهایپ

ه ناچار به بشهر  کیقابل تحمل قلمرو اکولوژ تیها و ظرف ییبدون توجه به توانا یتراکم شهر میو تنظ نییتع

 نیا یاجمال یگردد. مبحث حاضر به بررس یم یمنته ستیز طیمح یو آلودگ بیتخر دیتشد زیظهور و ن

 یشهر یمفهوم اکولوژ صکه در خصو یمتفاوت ینگرش ها یابتدا به بررس کنیاست ل افتهیاختصاص  امدهایپ

 (.1388 ،یزیشود )عز یپرداخته م ستیز طیمح دگاهیاز د

 

 پیشینه پژوهش

ساکنان  انیمدر  یعوامل مؤثر بر ارتقاء تعامالت اجتماع یبا عنوان بررس ی( در پژوهش1394احقر و رادفر، )

ته محالت که ازآنجاکه درگذش دندیرس جهینت نی: محله برج قربان همدان( به ای)نمونه مورد یمحله مسکون

مرکز از مت یبا خلق مجموعه ا ذاکردند؛ ل یم فایا یتعامالت اجتماع یدر شکل ده ینقش گسترده و عمده ا

آن،  یعرصه جمع یها تیجذاب لهیتوان به وس یم گریکدیمکمل  ایهمساز و  یخدمات شهر یعملکردها

 تینهاصورت با مشارکت شهروندان در امور مربوط به خودشان، در نیمردم را به سمت فضا سوق داد در ا

ساس تعلق اح ،یکنش و تعامالت اجتماع تیبا تقو اهمحله به خود آن ها واگذارشده تا همر یها یریگ میتصم

 کنند. دایبه محله خود پ یشتریب

 یدر تعامالت اجتماع رینقش عناصر تجمع پذ یبا عنوان بررس ی( در پژوهش1395و همکاران، ) نژاد یمیرح

الزم است، با وجود  شانیجمع یحضور شهروندان و مشارکت آنان در زندگ یکه برا ییمکانها ،یسنت یمحله ها

 یشهر یعموم یفضاها یتجربه غن نیو همچن یشهر یها نمکا تیفیدر ارتقا ک ینقش موثر تعامالت اجتماع

 یعموم یموضوع در فضاها نیا ژهیو گاهیکشورمان ، جا یشهر یطراح اتیدر ادب ران،یا یخیتار یدر شهرها

در محله  ریمورد کاوش قرار نگرفته است. با توجه به آنچه که در نقش عناصرتجمع پذ یبه خوب یامروز یشهر

 ر،یتجمع پذ یشهر یقرار گرفت ، فضاها یابیمورد بحث و ارز یتعامالت اجتماع رتقاءبمنظور ا یمسکون یها

آنها  اتیفیرداختن به کهستند که پ شانیجمع یحضور شهروندان و مشارکت آنان در زندگ یبرا ییمکانها

 نیبه ا توانیم ،یسنت یآنها در محله ها لیعناصر و تحل نیا یرساند . با بررس یرا به حداکثر م شانیسرزندگ

امر  نیدارند که ا یشهر یهمگان یفضاها ،یدر تعامالت اجتماع یعناصر نقش مهم نیکه ، اکثر ا دیرس جهینت

                                                           
2 -B rolin 
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جامعه  یداریباعث پا تیشده است که در نها شانیزندگ یمحله ها در فضا نیسبب حضور پر رنگ ساکن

 .شودیم

 رگذاریتاث یمولفه ها ریدر کنار سا یعوامل کالبد گاهی( هدف پژوهش شناخت جا1396و منصورپور، ) یمحمود

 یفیباشد. روش پژوهش توص یمحله خراطان شهرستان دزفول م یاست. منطقه مورد بررس یبر تعامالت اجتماع

از آن است که حس  یحاک قیقتح افتهی. دیداده ها با ابزار پرسشنامه صورت گرد یاست و گردآور یشیمایپ

محله مطرح  کی یتعامالت اجتماع جادیمولفه ها در ا نیبه عنوان مهمتر یمشترک اجتماع یها تیاعتماد و فعال

و  دینما یم دیامل محور تاکمحله تع جادیدر ا یعوامل کالبد یبر نقش مهم و اساس جینتا نیباشند و همچن یم

که  نمودهیم یمعرف یو کالبد ،یاجتماع ینظام ها ،یتیهو ،یشیآسا عدب 4محله را متشکل از  یساختار اجتماع

 است. زین گریچهار بعد متاثر از همد نیا

گیری تعامالت با هدف بررسی نقش فضاهای عمومی بر شکل یپژوهش(در 1398) ،یرعضدیامی و ابیر یاکبر

توان اجتماعی در محله انتظام شهر کازرون به انجام رسیده است و در این مسیر سؤاالتی مانند اینکه چگونه می

هایی از فضاهای شهری در برقراری یا افراد را به استفاده از فضاهای جمعی تشویق نمود و اصوال چه ویژگی

تعامالت اجتماعی مؤثر است؟ و نهایتا آیا فضاهای عمومی محله کیفیت الزم در راستای برآورده ساختن افزایش 

محیط شهری و محدوده . نیازهای اجتماعی ساکنان خود دارد یا خیر ذهن نگارنده را مشغول خودساخته است

ن کاربران خود خواهد بود؛ بنابراین زندگی شهروندان دائما پذیرای فعل و انفعاالت اندیشیده یا غیراندیشیده مابی

جا که ناپذیر است؛ اما از آنهای عمومی اجتنابلزوم توجه به سطح عالی تعامالت اجتماعی در عرصه

شود، انسان در نهاد خود، پذیرای ها ایجاد میها نیز در همین تعامالت اجتماعی بین انسانترین کنشپیچیده

گذر زمان، قرار گرفتن در جامعه و به علت کسب تجربیات مختلف به میزان های دیگر است اما در تمام انسان

شود و فیلترهایی برای نوع تعامالت اجتماعی خود هایی میزیادی این باورها در وی دچار تغییرات و دگرگونی

دهد بنابر آنچه گفته شد و چنانکه مطالعات پیرامونی ما برای این پژوهش نشان می د .دهتخصیص می

اندازی، فرم هندسی، پالت رنگی، حصوریت کالبدی، سبک معماری، تخلخل فضایی، جنس مصالح، سایهم

های های فعال و بسیاری موضوعات دیگر، معیارهای کالبدی تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی در عرصهجداره

 .عمومی هستند که منجر به پدید آمدن فضاهای شهری خواهند گردید

از  یکیصورت گرفت، در خصوص  یلتحلی – یفیکه با روش توص یقی( در تحق1399و آرمات، ) یطبس

 یو مصاحبه مشکالت معمار یدانیم یدهایمشهد( انجام شد. ابتدا با بازد یکیگلبهار )در نزد دیمساجد شهر جد

 یابیارز یوزن یریگ نیانگیو احصاء وبا روش م یبررس یعناصر داخل ییبایو ز یآن در دو بخش عملکرد

 یفیوک یبهبود کم کردیپالن با رو یآنها اقدام شد. بازطراح یو پس از آن نسبت به باز طراح دیگرد یکم

سقف، دربها ، پنجره ها، ستونها  ،یاز جمله محراب، گنبد داخل یعناصر داخل یو بازطراح یعملکرد یفضاها

بدون خدشه دار کردن اصول  یینوگرا یو اندک یالماس لیاستفاده از طرحها و نقوش اص دهیبا ا رهیو طاق و غ

صورت گرفت. پس  یمعنو میو مفاه یبصر یارتقاء جاذبه ها کردیبا رو یداخل ینورپرداز نیانجام شد. همچن
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 ینظر سنج نیاقدام و همچن یمجدد مسجد با روش قبل یابی، نسبت به ارزیسه بعد یساز هیو شب یاز بازطراح

 .دیگرد یابیمثبت ارز جهینت تایانجام شد که نها آن تیموفق زانیدر خصوص م

کارکنان و  یتعامل اجتماع زانیم نیرابطه ب یبه بررس یپژوهش ی( ط1985) 2. براسیو ج 1وریجون نید ویدبل

ساخته  فهیوظ یها یژگیپردازد. ادراکات کارکنان با ادراکات مربوط به و یم یشغل یها یژگیادراک آنها از و

 جیشد. نتا سهینبود، مقا یکسانی یاعاجتم ریتأث یندهایکه ادراکاتش مشمول فرآ ،یرونیناظر ب کیشده توسط 

سازمان  یبه مرزها کیو کارمندان نزد یکارکنان مرز ،یارتباط یکه در شبکه ها ینشان داد که ادراکات کارکنان

 هیفرض نیاز ا یبانیبه عنوان پشت جینتا نیدارد. ا یشتریشباهت ب یرونیدارند با ادراک ناظر ب یشتریب تیمرکز

 هیشب شتریکه ادراکات ب یشود، به طور یادراکات م ییمنجر به همگرا یاجتماع املتع شیشد که افزا ریتفس

 یها افتهیو  یپردازش اطالعات اجتماع یاز نظر مدل ها جیها و نتا هیقابل مشاهده است. فرض تیواقع

 .رندیگ یمورد بحث قرار م یقبل یشگاهیآزما

 1500به  کیادراک شده نزد یمحله را بر همراه یانسجام اجتماع ریمطالعه تأث نی( ا2013،) 4یو کاگن  3برومل

در  کاگویبر ش یمبتن ی(، مطالعه اNOAHو سالمت ) یسالمند ساکن جامعه از پروژه محله، سازمان، سالمند

سطح محله  یانسجام اجتماع نیب طهکه راب میکرد. ما فرض کرد یسالمندان در بافت محله بررس یستیمورد بهز

 گرانیکه با د یاز افراد شتریب کنندیم یکه تنها زندگ یافراد انیدر م یساکنان از همراه یفرد یهاو گزارش

تأهل، مدت سکونت در محله،  تینژاد، وضع الت،یتحص ت،یآشکارتر است. کنترل سن، جنس کنند،یم یزندگ

 کردند،یم یکه تنها زندگ یافراد انیرا در م ینینشمحله هم یاجتماعشده، انسجام  یبندو سالمت خود رتبه

 شیبه نصف افزا یمحله، شانس گزارش همراه یدر انسجام اجتماع یواحد کی شیافزا یکرد. برا ینیبشیپ

 جیکرد. نتا ینم ینیب شیکردند پ یم یزندگ گرانیرا که با د یکسان ینیهمنش ی. در مقابل، انسجام اجتماعافتی

منسجم  یامحله یهاطیمح یایاز مزا ژهیوبه کنند،یم یزندگ ییکه به تنها یترکه افراد مسن دهدیم شانن

 .برندیسود م یاجتماع

 یتعامالت اجتماع تیفیدر مورد ک یحال، هنوز اطالعات کم نیبا ا (2017، )7یپر جیوا ،6نیشرم ،5دن برگ

افراد مهم تر  یاجتماع یزندگ تیفیک یبرا یتعامل اجتماع یذهن تیفیتوان گفت که ک یوجود دارد، اگرچه م

 ،ینیع یعالوه بر جنبه ها یاجتماع یها تیفعال یذهن یدر جنبه ها نشیکسب ب ن،یآن است. بنابرا تیاز کم

خاص  یتعامل اجتماع کیکند که  یرا خالصه م یعوامل یمطالعه شواهد تجرب نیمنظور، ا نیا یمهم است. برا

 یتعامالت اجتماع تیفرد از اهم یذهن یابیبا ارز یتعامالت اجتماع تیفیک ایکند. ارزش  یرا ارزشمند م

مهم  یتعامالت اجتماع تیفیک حیمحله و تحرک در توض یهایژگیکه و دهدینشان م جیشود. نتا یم دهیسنج

                                                           
1 - W.Dean,Jr 
2 - J.Brass 
3 - Bromell 
4 - Cagney 
5 - Den Berg 
6 - Sharmeen 
7 - Weijs-Perrée 
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 یفراوان دارد. یارتباط مثبت یدوچرخه سوار ای یرو ادهیپ یمهم با فراوان یتعامالت اجتماع یهستند. فراوان

درک شده و  یاز انسجام اجتماع یبا سطوح باالتر ییهاکه در محله یافراد یبرا زیمهم ن یتعامالت اجتماع

با  ییهادر محله کنند،یم یزندگ ییکه در مناطق روستا یافراد یو برا شتریب کنند،یم یزندگ شتریب یروادهیپ

 استیس ن،یبنابرا یقوم یها تیکمتر است. اقل االتربا درصد ب ییهاتر و در محلهدرصد باالتر ساکنان مسن

سالمند و  تیجمع یبا درصد باال ییبا توجه به محله ها دیبا رندگانیگ میو تصم یشهر زانیگذاران، برنامه ر

 هند.د شیمحله را افزا یو انسجام اجتماع یرو ادهیپ شیمهاجر، افزا

 

 روش پژوهش

است و اطالعات در این پژوهش از طریق مطالعات  تحلیلی-تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از روش توصیفی

پرسشنامه با استفاده از  250آوری شده و در نهایت پس از تعیین متغیرها، تعداد ای و میدانی جمعکتابخانه

فرمول تعیین نمونه کوکران، به عنوان حجم نمونه باروش نمونه گیری به طور تصادفی در مرکز محله پردیس 

اده از آزمون شهر اهواز به عنوان جامعه آماری میان شهروندان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استف

صورت می گیرد و در نهایت به منظور تکمیل فرآیند تحلیل پژوهش   SPSSهمبستگی پیرسون در نرم افزار 

 استراتژی استفاده شده است.    SWOTو شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها، از تکنیک
 

 محدوه مورد مطالعه

 از اهواز طول شرقی قرار دارد. شهرستان  40º48´و   20º31´شهر اهواز از نظر جغرافیایی، در عرض شمالی 

 شهرستان رامهرمز، به شرق از شوشتر، شهرستان به شرقی شمال و شمال از شوش، شهرستان به غربی شمال

 شهرستان به غربی جنوب از شادگان، شهرستان به جنوب از ماهشهر، بندر شهرستان به شرقی جنوب از

 (1397:9میگردد.)ملکی و همکاران، محدود آزادگان دشت شهرستان غرب به از و خرمشهر

 
 (1400گاننقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان اهواز)نگارند -1شکل 
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 یافته های پژوهش

 میاطالعات در ارتباط با حوزه مداخله مستق یشناخت و گردآور

 334با  هیباشد که براساس مساحت محله مالش یمحله م 13 یاهواز دارا یپنج شهردار سیمنطقه تازه تاس

 باشند. یم نیهکتار کوچکتر 47و محله شهرک رزمندگان به  نیهکتار بزرگتر

 یمحله کو زین  نیتر تینفر و کم جمع 19883 تیبا جمع 1 سیمحله پرد نیتر تیپرجمع تیجمع براساس

 باشد. ینفر م 1000بهمن با  22

از شرق حد  ه،یمالش یشهر اهواز واقع شده که از طرف شمال تا انتها یدر جنوب غرب یپنج شهردار منطقه

پل  ریمس -تا بلوار گلستان یهاشم دیحدفاصل بلوار شه یبهشت دیشه ابانیخ ،یهاشم دیشه ابانیفاصل خ

 حدفاصب رودخانه تا بلوار گلستان همجوار است. -ششم

محله هستند در آن  نیا یاصل یها ابانیگلدسته، بلوار گلشن که از خ ابانیدر منطقه پنج و خ سیپرد شهرک

و  هیبروا رانسلیمانند مرکز ارتباط با ا یمراکز یکیمکان در نزد نیا ییایجغراف تیواقع شده اند. از لحاظ موقع

و  سیپرد تیوال یروزنور اهواز و درمانگاه شبانه امیاهواز و دانشگاه پ یجهاد دانشگاه انیرو یمرکز نابارور

که  باشدیم سیمترو پرد ستگاهیمکان، ا نیمترو به ا ستگاهیا نیکتریقرار گرفته است.نزد سیدفتر پست پرد

 .سازدیآسان م یونقل عمومکاربران حمل یمکان را برا نیبه ا یدسترس

تر درآمد کشور و از همه مهم یشهرهاو قرارگرفتن در فهرست کالن یخیتار یفرهنگ یاهواز با وجود غنا شهر

مشکل  نیا سیمناطق مانند پرد یاما در برخ برد،یرنج برده و م یهمواره از مشکالت شهر یسرشار نفت

 اهواز است. شهرکالن تیاما پرجمع دیاز مناطق نسبتاً جد یکی سیپرد یاست. کو دارترشهیر

 یاز خدمات شهر غیرا در خود جا داده است اما در یاریبس تیجمع گذردی م سیپرد یریها از شکل گ سال

 یدارند اما در زشت ییبایز یها که نام ها ابانیکوچه ها و خ یمنظره  دنید سیو با گذر از پرد یو فرهنگ

 نیبحث نبود فرهنگسرا در ا کالیپارادوکس تیموقع نیکند و در ا یفرورفته اند شهروند را دچار پارادوکس م

 ییخودنما سیدر پرد زیاست که چند دانشگاه جورواجور ن یدرحال نیا دیافزا یبه ماجرا م زیطنز را ن یجا چاشن

هستند.  یمتوسط هستند و اغلب از کارمندان دولت طیشرا یدارا یمحله به لحاظ اقتصاد نیکند. ساکنان ا یم

محله به  نیا قت،یحق. در خوردیاست به چشم م یفقر فرهنگ انگرینما هک یمتعدد یرفتارها س،یدر محله پرد

رفته است. تعدد فرهنگ ها به واسطه سکونت  شیپ یبه سمت فقر فرهنگ ،یبوم لیاص تیهو کینداشتن  لیدل

و سکونت  انییکه منجر به مهاجرت روستا ریام الطم یبه روستا یکینزد نیمحله و همچن نیاقوام مختلف در ا

 محله شده است. نیدرا ین محله منجر به تنوع نظام اجتماعیدر ا

 تیو شناخت در ارتباط با حوزه مداخله پرداخته و در نها یبخش از پژوهش به بحث و بررس نیدر ادامه در ا

 شود. یو پردازش م یها در قالب سوات جهت ارائه راهکارها جمع بند افتهی لیتحل
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 (1400گان،)نگارندمحدوده مورد مطالعه در شهر تینقشه موقع -2شکل 

 

 

 
 از حوزه مداخله ییعکس هوا -3شکل 

 

 یافته های تحلیلی

 مؤثر است. نیساکن یمرکز محله بر تعامالت اجتماع یو کالبد ییرسد نظام فضا یاول( به نظر م هیفرض

آن بر  ریتاث زانیو م یو کالبد ییطبق اطالعات حاصل از پرسشنامه ها و مصاحبه ها در ارتباط با بعد فضا

( sig = 0,000سطح معنی داری )  یآزمون آمار ریشهروندان و با استناد به جدول ز یتعامالت اجتماع

با توجه به مقدار  نیاست و می توانیم بگوییم مدل از برازش مطلوبی برخوردار است بتابرا 0،05کوچکتر از 

 یمکان و ارتقاء تعامالت اجتماع یو کالبد ییبعد فضا یها یژگیو انیتوان گفت م یآزمون و سطح معناداری م

 نیمثبت بوده  است ا رهاییمتغ نیب یهمبستگ بیضر یوجود دارد. از طرف یمعنادار یدر مرکز محله رابطه 

وجود دارد و با افزایش  یمستقیم و قو یرابطه همبستگ رهاییغمت نیا نیکه ب دهدی نشان م یهمبستگ بیضر

شهروندان در  یتعامالت اجتماع زانیتوان باعث ارتقاء م ی، م یدو کالب ییبعد فضا یارهایمع ریز تیو تقو

 فرضیه تایید می شود. نیا نیمرکز محله شد و بلعکس. بنابرا
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 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها      -1جدول 

تعامالت  بعد کالبدی 

 اجتماعی

 بعد فضایی

 Pearson بعد کالبدی

Correlation 

1 0.724** 0.738** 

Sig. (2-tailed) 
 0.000 0.000 

N 250 250 250 

تعامالت 

 اجتماعی

Pearson 

Correlation 

0.724** 1 0.510** 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 

N 250 250 250 

 Pearson بعد فضایی 

Correlation 

0.738** 0.510** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  

N 250 250 250 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

فرضیه دوم(  به نظر می رسد نظام های کاربردی و عملکردی محله ای بر تعامالت اجتماعی در مرکز 

 محله تأثیرگذار است.

آن بر تعامالت  ریتاث زانیو م یطبق اطالعات حاصل از پرسشنامه ها و مصاحبه ها در ارتباط با بعد عملکرد

( کوچکتر از sig = 0,000سطح معنی داری )  یآزمون آمار ریشهروندان و با استناد به جدول ز یاجتماع

با توجه به مقدار آزمون و سطح  نیاست و می توانیم بگوییم مدل از برازش مطلوبی برخوردار است بتابرا 0،05

در مرکز محله رابطه  یان و ارتقاء تعامالت اجتماعمک یبعد عملکرد یها یژگیو انیتوان گفت م یمعناداری م

نشان  یهمبستگ بیضر نیمثبت بوده  است ا رهاییمتغ نیب یهمبستگ بیضر یوجود دارد. از طرف یمعنادار ی

 یارهایمع ریز تیوجود دارد و با افزایش و تقو یمستقیم و قو یمبستگرابطه ه رهاییمتغ نیا نیکه ب دهد¬یم

شهروندان در مرکز محله شد و بلعکس.  یتعامالت اجتماع زانیتوان باعث ارتقاء م یمکان ، م یبعد عملکرد

 فرضیه تایید می شود. نیا نیبنابرا
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 آزمون همبستگی پیرسون بین متغییرها      -2جدول 

 تعامالت اجتماعی بعد عملکردی 

 **Pearson Correlation 1 0.805 بعد عملکردی

Sig. (2-tailed) 
 0.000 

N 250 250 

تعامالت 

 اجتماعی

Pearson Correlation 0.805** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 250 250 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 نتیجه گیری

 الزم شرایط ینابتدا تأممحله،  در اجتماعی روابط توسعه و ایجاد برای شد، ذکر پژوهش ینهمانطورکه در ا

برای  الزم تدابیر اعمال فضای عمومی از جمله خیابان و پارک محله و سپس در مردم حضور و جذب برای

ذکر شده، در ویژگیهای  از برخی شده، انجام مطالعات به توجه با. است ضروری افراد بین تعامالت یشافزا

به  یکنندگ دعوتداشتن  و بودن دسترس در مانند دارند بیشتری تأثیر عمومی محله یجذب مردم به فضا

 مؤثرترند، محیط در افراد حضور زمان مدت افزایش در دیگر برخی... واسطه اختالط کاربری و تنوع فضایی و

 یبرقرارتسهیل  در نیز برخی و... و مخاطب احساسات تحریک امنیت، برقراری فیزیولوژیک، یشآسامانند؛ 

 یتهایداشتن فعالجریان  تجمع، محل وجود مانند دارند مهمتری سهم افراد بین یتعامالت اجتماع و روابط

 ینو مطالعات انجام شده در اتحقیقات  به توجه با درنهایت،.... و نشستن فضاهای چیدمان نحوه مختلف،

هرچند پاسخ دهندگان از جنسیت و طیف سنی مختلفی برخوردار هستند ولی مسأله مشخص شد که  پژوهش،

چندان در این محله در زمینه شاخص های مورد مطالعه سطح رضایتمندی گویای این است ای که مشهود است 

هم مطلوب نیست و شرایط حداقلی دارد. به عبارت دیگر انتظار کاربران از متولیان سیستم، ارتقای شاخص 

های مختلف برای جلب رضایتمندی شان است. این رضایتمندی از کنار هم قرار گرفتن شاخص های مختلفی 

 آید که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.مانند فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، ارتقای امنیت و ... بدست می

یابد و بدین ترتیب حیات شبانه  امروزه زندگی شهری سبب گشته دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه

بنابراین جهت ایجاد بستر مناسب و امن زندگی شبانه شهری و . تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شده است

پاسخ دهندگان به این . متاسفانه یردگ ارتقـاء کیفیـت بـصری، طراحـی نـورپردازی مـورد توجـه طراحان قرار

بیان نموده اند. این مساله بخوبی  محله پردیساز وضعیت روشنایی  سوال به طرز محسوسی نارضایتی خود را

 دیگر استانموید این موضوع است که هرچند نورپردازی و روشنایی در شهر اهواز به نسبت برخی از شهرهای 

تواند در جلب کیفیت بهتری دارد ولی همچنان برای مخاطبان، سرمایه گذاری و بهبود کیفیت در این زمینه می

 اطب و در نهایت بهبود شاخص اجتماعی اثرگذار باشد.مخ
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 ها  یگذار استیراهبرد ها و س یارائه 

 
 راهبرد ها و سیاست گذاری ها 

 هدف راهبرد سیاست

استقرار کاربری های متنوع به لحاظ زمانی به نحوی که در طول شبانه روز نقاط فعال و روشن داشته  -

 .باشیم

 .در طول مسیر به نحوی که جاذب گروه های مختلف جمیعتی باشند استقرا کاربری های متنوع -

کنترل و محدود ساختن استقرار کاربری های غیرفعال و درشت دانه مانند اداری در حاشیه مسیر خیابان  -

 شهری

 استقرار کاربریهای اوقات فراغت در طول خیابان شهری -

همگانی و دسترسی به وسایل نقلیه و . . در طول مسیر ایجاد کاربری های خدماتی از قبیل پارکینگ، تلفن  -

 خیابان شهری

توزیع متعادل کاربری های متنوع به لحاظ زمانی و مخاطبین به نحوی باعث ایجاد رویدادهای متنوع و  -

 .ساعات شبانه روز شوند پیوسته درخیابان شهری در طول

 به داخل پیاده رو های خیابان شهریایجاد امکان تداوم جمعیتی با کاالیی کاربریهای بدنه  -

بکارگیری سیاستهای تشویقی برای استقرار کاربری هایی که به داخل پیاده رو سرریز دارند مثل کافه های  -

 . . . خیابانی، آبمیوه فروشی و

 حفظ تقویت بافت اقتصادی خیابان با توجه خاص به خرده فروشی ها -

 حاشیه با طو عمرهای متفاوت حفظ تنوع دانه بندی تجاری ها ابنیه -

 در

 عملکرد

 

 ایجاد تنوع

 

 سرزندگی

 

 استفاده از جزئیات متنوع و قابل ادراک برای پیاده در بدنه ها -

 استفاده از مصالح متنوع و متناسب با زمینه در بدنه و کف -

 حفظ تنوع زمانی موجود در کاربری های خیابان شهری -

 درامتداد مسیر خیابان شهریایجاد سکانس های فضایی متنوع  -

 استفاه از فرم های متنوع درمبلمان -

 پرهیز از ایجاد ضرباهنگ یکنواخت در بدنه و استقرار انواع مبلمانها -

 حفظ و تقویت بناهای قدیمی و شاخص و خاطره انگیز -

 شب استفاده از نورپردازیی های متنوع و متناسب با رخدادهای مسیر در طول خیابان شهری در -

 ایجاد فضاهای مسقف مانند کولوناد و رواق در حاشیه خیابان -

 در کالبد

 پرهیز از ایجاد گوشه های تاریک و مخفی در خیابان شهری -

 نورپردازی تقاطع ها و نقاط فعال خیابان در شب -

 ایجاد مکان مراقبت بصری و دائمی درخیابان از طریق بدنه ها -

 پیاده هاروشنایی متناسب با حرکت  -

 ایجاد تمایز واضح و روشن بین فضاهای عمومی وخصوصی -

 در کالبد

 ایجاد

 امنیت

 

 پراکندگی مناسب نقاط فعال و روشن در طول خیابان شهری

 بکارگیری تسهیالت و کاربری های جاذب برای گروه ها و افراد متفاوت درطول مسیر -

مسکونی در برخی نقاط از مسیر بخصوص در طبقات فوقانی ایجاد امکان استقرار و شکل گیری واحدهای  -

 بدنه ها

 استقرار فعالیتهای مرتبط با زندگی روزمره شهروندان در برخی نقاط از خیابان شهری -

 در

 عملکرد
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 راهبرد ها و سیاست گذاری ها  

 هدف راهبرد سیاست

 مسیر سازی کف و طراحی در یکنواخت هندسه بکارگیری از پرهیز-

 کف در شکست و سطح اختالف از پرهیز -

 درجا بتن و آسفالت چین یکپارچه و صلب مصالح بکارگیری از پرهیز -

 مشبک قابهای توسط درختان پای های باغچه پوشاندن -

 کف در پذیر مرمت مصالح بکارگیری -

 کف در

 
انعطاف در 

 کالبد

 

 انعطاف

 

 مسیر لبه در صلب و دانه درشت بناهای استقرار از پرهیز-

 مسیر حاشیه ابنیه نمای در بعدی الحاقات سایر و تابلوها نصب برای تمهیداتی بینی پیش -

 ها بدنه طرح در ناب هندسه از پرهیز -

  و. کاال سرریز نشستن، و تماشا مکث، جهت همکف بالفصل بدنه در هایی فرورفتگی ایجاد -

 در بدنه

 جابجایی غیرقابل و حجیم مبلمان بکارگیری از پرهیز-

 مبلمان و درخت گیاهی، پوشش با ها رو پیاده یکدستی ریختن بهم از احتراز -

 الحاقی عناصر سایر و سایبان آسان نصب برای تمهیداتی ایجاد -

 جاگیر و دکوراتیو عناصر بکارگیری عدم -

در عناصر مستقر 

 در فضا

انعطاف در  

 عملکرد

 

 سال متفاوت های زمان در شهری خیابان از متفاوت های استفاده قابلیت ایجاد-

 روز شبانه در شهری خیابان از متفاوت های استفاده قابلیت ایجاد -
 به لحاظ زمانی

 

به لحاظ مکان  وحدت درعین آن پیرامون حوزه با سکانس هر عملکردهای نمودن هماهنگ -

 جغرافیایی

 حمل های ایستگاه نزدیک یا و پرتجمع های محل در پیاده عبور مسیرهای قراردادن -

 عمومی نقل و

 امن های گذرگاه ایجاد طریق از خیابان از پیاده ایمن و خطر بی عبور امکان -

 راننده دید سهولت برای ای حاشیه پارکینگ از اجتناب -

 کالبدی تمهیدات بوسیله دوبله پارک ممنوعیت -

 در طول مسیر

 در پیاده

 برابر

 ایمنی سواره

 سواره توسط مناسب ای فاصله از ها تقاطع رویت امکان -

 شود تقاطع به نسبت دید مانع که عاملی گونه هر حذف -

 تقاطع در عابرپیاده راهنمای چراغ قراردادن -

 کالبدی طراحی وسیله به ها تقاطع در سرعت کاهش به سواره تشویق -

 تقاطع در دید میزان افزایش وضوح -

 شب در بخصوص تقاطع کافی روشنایی -

 در تقاطع

 شده تعیین نقاط در تنها خیابان عرض از پیاده عبور -

 پیاده عبور محل جلوی دید موانع ایجاد عدم -
 در طول مسیر

 در سواره

 پیاده برابر
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 راهبرد ها و سیاست گذاری ها 

 هدف راهبرد سیاست

 حفظ و تقویت و ساماندهی بدنه های شاخص حاشیه خیابان -

اجتناب از هر نوع ساخت و ساز که دید به ابنیه شاخص را مخدوش می کند، حفظ و بارز نمودن  -

 نقاط ارزشمند تاریخی و دارای ارزش هنری

 .کنترل ساخت و سازهای حاشیه به نحوی که در مغایرت با چهره عمومی خیابان شهری نباشد -

 توجه به الزامات فرمال در ورود به خیابان شهری -

 تناب از هرگونه تعریض در خیابان های شهریاج -

 کنترل تراکم ها و پرهیز از تغییرات دائمی تراکم ها -

 در کالبد

 

 نقش

 انگیزی

 

 خاطره

 انگیری

 

 ها نام همان با سابقه با های کاربری تقویت و حفظ-

 شهری خیابان شخصیت با ناسازگار عملکردهای حدف -

 خیابان دیرپای رویدادهای و ها فعالیت بهتر چه هر بروز برای زمینه ایجاد -

 در عملکرد

 

 جمعی ذهنی های نشانه تقویت و حفظ-

 مختلف افراد و ها گروه به وابسته فعال پاتوقهای بروز امکان تقویت و حفظ -

 آن اجزاء و شهری خیابان دیرپای نامهای و اسامی حفظ -

 در معنا

 

 . . . و موقت های نمایشگاه جهت مختلف گروههای برای متنوع فضاهای ایجاد-

 شهر مقیاس در مقصدی و پرمراجعه فعالیتی کانونهای حفظ و تقویت -

 نگهداری و ساماندهی در مداخله جهت خیابان حاشیه متصرفین و مالکین برای امکان ایجاد -

 خود ملک مقابل فضای

افزایش مشارکت 

 شهروندان

 ایجاد

 محیطی

 مانوس

 

 خیابان های عرصه شدن عملکردی تک از جلوگیری-

 شهری خیابان کلی طرح در انسانی ازمقیاس استفاده-

 شهری های خیابان عرصه در دکوراتیو و مجلل فضاهای ایجاد از پرهیز-

 اقلیمی آسایش شدن فراهم برای تسهیالتی ایجاد -

 کوچک های تجمع و مکث برای فضاهاییی بینی پیش-

 بدهند. افراد به را اطراف نظاره و توقف قابلیت که فضاهایی ایجاد -

امکان دخل و 

 تصرف در

 فضا
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